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 الثاين والثالثونالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 

  غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني      
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

 )املتن(

لرضب اخلامس: سجوود ا ,: "باب صالة التطوع"-رمحه اهلل–قال املؤلف 

وهججججب أربجججع ع ججججة سججججودة ا احلججج  مسجججججا اثستججججان ويسجججن السججججوود للتججججا   الجججتالوة

 م.واملستمع دون السامع ويكرب إذا سود وإذا رفع رأسه ثم يسل

 )ال ح(

بسجججم اهلل الجججرمحن الجججرحيم, احلمجججد هلل رب العجججاملني والصجججالة والسجججالم عجججىل 

 أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

قجججال املصجججسف: الرضجججب اخلجججامس وهجججو لب مجججن لوب السافلجججة التجججب   

هجو إن  )الرضجب اخلجامس سجوود الجتالوة(زال املصسف ا صدد تعجدادها فقجال: 

نجججه وا كتابجججه جعججج  آيجججات بحيججج  إن القجججار  إذا  اهلل سجججبحانه وتعجججاى جعججج  ا قرآ

قرأها لزم عليه أن يسود واملصسف قال: هب أربعة ع ج ونحجن ا ن نبجني حكجم 

 هذا السوود ومن الذي يسود؟, وكيف يسود؟.

فجججججئن األلمجججججة الجججججثال  الشجججججافعب ومالججججج  وأمحجججججد  حكجججججم سجججججوود الجججججتالوةإمجججججا 

: -رمحجه اهلل–وود التالوة سسة مؤكجدة  وقجال أبجو حسيفجة يقولون: إن السوود بس

ملجججججا أوجججججج  سجججججوود الجججججتالوة اسجججججتدل  -رمحججججه اهلل–بجججج  هجججججو واجججججج   أبجججججو حسيفجججججة 
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ُمسمجونَ } قجال: اهلل سجبحانه وتعجاىبالكتاب وبالسسة أما الكتاب فئن  *  َفجَا َهمجمال   يمؤال

ونَ  دم ججججججوم آنم   َيسال ججججججرال قم ججججججُرَ  َعَلججججججيالُجمم الال , وهججججججذ  ا يججججججة [22-21 شججججججقا :]ا ن{َوإَُذا قم

ججججاءت ا معجججر  الجججدم للجججلو السجججوود والواجججج  عسجججد علجججاء األصجججول هجججو مجججا 

لجججم بججج ن  الجججدم عجججىل تجججرو السجججوود اهلل سجججبحانه وتعجججاىضجججمن تاركجججه فلجججا رتججج   عم

 .هذا من القرآنالسوود واج  

 ابجن عمجر را اهلل عجسجا, فالثابت ا الصحيحني مجن حجدي  أما من السسة

فسجود وسجودنا معجه حتججي   حجد أحجدنا موضجع لسجوود    رأ السبجب إنه قال: ق

ا السجججوود  ا سجججوود الجججتالوة  أفعجججال السبجججب  -رمحجججه اهلل–فحمججج  أبجججو حسيفجججة 

: بجج ن سججوود  عججىل الوجججوب  أمججا األلمججة الججثال  مالجج  والشججافعب وأمحججد ملججا قججالوا

الوجججوب ولكججن الججذي أنزلججه مججن  هججو سججسة مؤكججدة اسججتدلوا بفعجج  السبججب  الججتالوة

إى السججسية هججو أنججه ثبججت ا الصججحيحني مججن حججدي  زيججد بججن ثابججت أنججه قججال: قججرأت 

 سججورة الججسوم فلججم أسججود ومل يسججود ومل ي مرنججا بالسججوود  فجسججا ثبججت مججع السبججب 

   صلوا إى موطن السوود ومل يسودوا.والصحابة و إن السبب 

ه أنجج وجججاءت ا الصججحيحني وموطجج  اامججام مالجج  عججن عمججر بججن اخلطججاب 

قجججرأ أحجججد السججججور التجججب فيججججا السججججودة عجججىل املسججججرب وهجججو ا خطبجججة ا معججججة ثجججم نججججزل 

فسود وسود الساس معه  ا ا معة التب تليججا قجرأ نفجس السجورة ثجم ليج  السجاس 

للسجججوود فقجججال عمجججر: عجججىل رسجججلكم فجججئن هجججذا مجججا   يوجبجججه اهلل عليسجججا فمجججن  جججاء 

حمرضججججج مجججججن  فعجججج  ذلججججج  ا سججججود ومجججججن  جججججاء مل يسججججود  وعمجججججر بجججججن اخلطجججججاب 
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الصججججحابة ومل يسكججججر عليججججه أحججججد  فججججدل ذلجججج  عججججىل أن األوامججججر والسججججواهب ا الججججلو 

بالسسججججبة للسججججوود تسججججزل مجججججن كونججججا واججججج  إى كونججججا سجججججسة  وهججججذا الججججدلي  عجججججىل 

م وعية السسة عسجد علجاء األصجول  علجاء األصجول كيجف يفرقجون بجني الواجج  

مجججج  عججججىل  والسججججسة مججججع إن السججججسة كججججذل  تجججج   بفعجججج  أمججججر واألصجججج  ا األمججججر أنججججه  م

ا حجدي  ثابجت قجرأ ومل يسجود فجاملرة الواحجدة  الوجوب  لكجن ملجا رأاسجا السبجب 

دل عىل أن السوود من باب الوجوب وإنا هو مجن بجاب السجسية, وقجول ا مججور 

سج لة أقجوا والعلجم عسجد اهلل تعجاى  هجذا بالسسجبة للمسج لة حكجم سجوود ا هذ  امل

 التالوة.

فجئن األلمجة الجثال  أبجو حسيفجة والشجافعب وأمحجد يقولجون:  د أما بالسسجبة لعجد

أنجه أربعجة ع جج موضجع ا القججرآن وخجالف ا ذلج  مالجج  وقجال: أنججه أحجدا ع جج 

وأسججقث ثججال  مججن املفصجج , ونحججن تكلمسججا عججن املفصجج  مججن قبجج  وقلسججا هججو مججن 

جججججمب املفصججججج  باملفصججججج  بججججج ن كثجججججرة  سجججججورة القتجججججال يعسجججججب سجججججورة حممجججججد, وقلسجججججا: سم

 يه وقرص آياته. الفواص  ف

 (املتن)

الرضجججب اخلجججامس: سجججوود الجججتالوة  ,"بجججاب صجججالة التطجججوع")قجججال املصجججسف:

 (وهب أربع ع ة سودة ا احل  مسجا اثستان

 )ال ح(

 من الذي خالف مال   وقال: هب كم؟ أحدا ع   املفص  أسقطه.
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 .)وا احل  مسجا اثستان(قال املصسف: 

لكجن أبجو حسيفجة   يقجول: ا احلج   أبو حسيفة كذل  يقول: هجب أربعجة ع ج,

اثسجججني  يقجججول: ا احلججج  واحجججدة و مججج  الثانيجججة ا سجججورة   فجججئن سجججورة   التجججب 

: بججا ثستني التججب ا  فيججا سججوود داود فججئن الشججافعب وأمحججد مل يقولجوا بججه  وإنججا قججالوا

سججب  اخلججالف ا  ...احلجج   وأبججو حسيفججة مل يقجج  بالثانيججة ا احلجج   وقججال بججالتب ا 

 و أنججه جججاء ا سججسن أ  داود مججن حججدي  ابججن عبججاس أنججه قججال: إن السبججب هججذلجج  

تججرو السججوود سججوود الججتالوة ا املفصجج   وهججذا دليجج  مالجج  إ  أن هججذا حججدي  

ن حجدي  يتكلم فيه بئسساد  وخالف مجا هجو أ جد مسجه  فئنجه ججاء ا الصجحيحني مج

سجالم بجج  مل سججود ا املفصج  وأبججو هريجرة متجج خر ا اا إن السبجب  أ  هريجرة 

إ  ا املديسة فجدل عجىل ثبوتجه مجن حجدي  أ  هريجرة وهجو أصج   يصح  السبب 

جد ا املفص .   وأقوا من حي  الدلي  عىل إن سوود التالوة قد وم

, ا ن ملجا بجني (سن السوود للتا  واملستمع دون السامعويم )قال املصسف: 

لسججا: أنججه سججسة مؤكججدة عججدد السججودات قججال: ويمسججن ونحججن ق -رمحججه اهلل–املصججسف 

جججا أل  حسيفجججة ثجججم رشع املصجججسف  يبجججني مجججن  -رمحجججه اهلل–وهجججو قجججول ا مججججور خالفف

عسدنا , )ويمسن السوود للتا  واملستمع دون السامع(الذي ا حقه يسود فقال:

 :ا الكالم ا الساع وا األ خا  ثالثة أ خا 

 .الذي يلفظ يمسمجي تا  هو الذي يتلو -1

 .يقصد الساع يمسمجي سامع والذي يسمع يعسب هو -2
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 .وعسدنا السامع هو الذي يدخ  الكالم عليه  لكن هو   يريد  -3

والكججالم هججو عبججارة عججن الصججوت  والصججوت هججذا يججق....ا دخولججه  إ  إذا 

ا عججىل أذنيجج   ف نججت مججثالف تكججون قججد دخلججت إى دكججان أو إى  ء  وضججعت حججاجزف

ا تجججدخ  تريجججد تشجججلي يكجججون واضجججع موسجججيقجي وهجججذا   حجججوز  لكجججن أنججج  أنجججت ملججج

أنت   تقصد الساع فلجذا أنت   يشمل  السجب أو   تعاقج  عجىل ذلج   ب نج  

ا عسجججدنا هسجججا ثجججال  تجججالا وسجججامع ومسجججتمع  فقجججال املصججججسف  مل تقصجججد السجججاع  فجججئذف

الججذي  ججق لججه أو الججذي يسججن ا حقججه أو يم ججع ا حقججه السججوود هججو ا ثسججني التججا  

ع يعسججب جججالس وقاصججد للسججاع  أمججا املسججتمع أو الججذي يقججرأ  والثججاين الججذي يسججتم

 السامع الذي   يقصد ا ستاع فجذا   يم ع ا حقه السوود.

ملجججا قجججال: إن سجججوود الجججتالوة واجججج  وا مججججور ملجججا  -رمحجججه اهلل–أبجججو حسيفجججة 

قال أن هذا السوود سسة من بجني املسجال  التجب تفرعجت عجىل هجذا اخلجالف ا هجذ  

قججججال: هججججو سججججسة  تسججججاهلوا فيججججه, وأبججججو حسيفججججة ملججججا قججججال هججججو املسجججج لة  فججججا مجور ملججججا 

واججج  تشججدد فيججه  فجج بو حسيفججة يوجبججه حتجججي عججىل السججامع  فعسججد أبججو حسيفججة حجج  

أنه ثبت عن عجثان  دلي  ا مجورعىل الثال   وعسد ا مجور ح  عىل ا ثسني  

 مر عىل قا ا يق  فقجرأ السجودة وعن ابن مسعود وعن عمران بن حصني أنا

 يسججودوا معججه  وقججال عججثان: أنسججا مل نقصججد ا سججتاع  وهججذا معججروف حتجججي ا فلججا

جججا ول جججة  هجججذ  مجججن بجججني  ا رشعف ال جججع حتججججي أنجججه مل يقصجججد ا سجججتاع   يمسجججمجي سجججامعف

بالسسججبة للقججار  إذا كججان يقججرأ هجج  السججوود واججج  أم  ؟ املسججال  التججب تفرعججت 
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سججود هججذا بالسسججبة  وهججو جججالس يسججود إذا كججان يصججو بججالقرآن وجججاء إى السججودة

للقجججار   بالسسجججبة للمسجججتمع أو السجججامع  عسجججد أبجججو حسيفجججة إذا كجججان يصجججو فئنجججه ملجججا 

يكمجججج  صججججالته يسججججود  وعسججججد ا مجججججور   يسججججود  سججججوف نجججج   كججججذل  مسجججججا ا 

لججزم بجج ن  مسجج لة الطجججارة إذا كججان غججي متطجججر يعسججب غججي متوضجج   فعسججد أبججو حسيفججة يم

ال حجر  عليجه  ألنجه فجات بوقتجه فججذ  مجن يتوض  وب ن يسود وأما عسد ا مجور ف

 املسال  التب تفرعت ه  هو واج  أو ليس بواج . 

)ويمسجججن السجججوود التجججا  واملسجججتمع دون السجججامع, ويكجججرب إذا قجججال املصجججسف:

  كيفيجة السجوود بالسسجبة لسجوود الجتالوة, ا ن جاءتسجا إى سود وإذا رفع رأسه(

ا يمشجل  ا الصجالة مجن الوضجوء ومجن اتفق الفقجاء عىل أنه يم ع أو يشجل  لجه مج

إزالججة السواسججة ومججن سججل العججورة ومججن اسججتقبال القبلججة  فئنججه يسججزل مسزلججة الصججالة  

فمججن مل يكججن متوضجج  أو عججىل غججي قبلججة   حججوز لججه أن يسججود  إ  أنسججا بيسججا عسججد أ  

لججججزم بجججج ن  قججججق ال جججج  ثججججم يسججججود وعججججىل  حسيفججججة مججججن مل يكججججن عججججىل اهي ججججة السالمججججة يم

  مجور   يملزم بتحقيق ال   ألن هذا ليس بواج  عليه.مذه  ا

, قجال الفقججاء هجذا )ويكرب إذا سود وإذا رفع رأسه ثم يسجلم(قال املصسف:

جججا السجججوود ا الصجججالة  فيكجججرب لجججه ملجججا  جججوي وملجججا يرفجججع ويسجججلم  السجججوود يشجججبه اامف

 ويقججول ا سججوود  مججا يقججول: ا سججوود الصججالة الججذي هججو م ججوع فئنججه يملحججق بججه

فجج  ا حكججم السافلججة وهججذا  وهججذا املصججسف أدخجج  سججوود الججتالوة هسججا ا بججاب السوا

 يم ع له ما يم ع ا السافلة.
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مسججتقب  للقبلججة وسججاتر إذا قلسججا:  بججد أن يكججون متوضجج   ومججن غججي نواسججة و

حكمه ا الوقجت كحكجم السافلجة  وا ن  للعورة  إذا ج سا للوقت, قالوا: وكذل 

قجججات التجججب يم جججع فيججججا الصجججالة واألوقجججات التجججب   يم جججع سجججوف نجججتكلم عجججىل األو

ا   حججوز فيججه الججتالوة   فيجججا الصججالة  فججئذا قلسججا: بجج ن السافلججة ا الوقججت   حججوز فججئذف

 وإذا كان الوقت تمباح فيه السافلة فمي ع فيه وجود التالوة.

 )املتن(

 "باب الساعات التب نب عن الصالة فيجا"

 )ال ح(

الصالة قربة رشع اهلل فيججا أن نتقجرب إليجه فيججا وهجب مطلقجة نحن قدمسا ب ن 

إ  أن ال جججع ججججاء إى بعجججف األوقجججات فسمججججب عجججن الصجججالة فيججججا  فخصججججا وقجججال: 

مججا هججب السججاعات بعججدم الصججالة فيجججا  فاملصججسف ا هججذا البججاب سججوف يججذكر لجج  

ب عن الصالة فيجا   .التب نم

وبعجد طلوعججا  ,شجمسوهب مخس بعجد الفوجر حتججي تطلجع ال)قال املصسف: 

وعسجججد قيامججججا حتججججي تجججزول وبعجججد العرصججج حتججججي تت جججيف  ,حتججججي ترتفجججع قيجججد رمججج 

 .(الشمس لل روب وإذا ت يفت حتجي ت رب

ججب عججن الصججالة فيجججا هججب مخسججة أوقججات,  ا ن قججال املصججسف األوقججات التججب نم

والبججاب هججذا  تججا  إى تركيججز  ألن فيججه األحاديجج  كثججية, فتججداخلت  فلجججذا نركججز 

عججد   جججاء عججن السبججب  فيججه حتجججي ا حججديثني صججحيحني   نسججتطيع أن ن ججبث قوا
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أنججه نجججي عججن بعججف األوقججات, ففججب الصججحيحني مججن حججدي  ابججن عبججاس أنججه قججال: 

نججي عجن الصجالة بعجد   جد عسدي رجال مرضوون وأرضجاهم عمجر  أن السبجب 

العرصجج حتجججي ت ججرب الشججمس  وعججن الصججالة بعججد الصججب  حتجججي ت جج  الشججمس  

ول فيججججججه نيججججججني مججججججن بعججججججد صججججججالة الصججججججب  إى صججججججالة إن ت جججججج  هججججججذا احلججججججدي  األ

 ومن بعد صالة العرص إى أن ت رب الشمس. الشمس  

احلججدي  الثججاين ا صججحي  مسججلم مججن حججدي  عقبججة بججن عججامر أنججه قججال: نانججا 

تسجججا  عسجججد بجججزو  الشجججمس  السبجججب  ا ثالثجججة سجججاعات أن نصجججو فيججججا وأن نقجججرب موا

روب الشجمس  املصجسف هسجا قجال: وعسجدما وعسدما يستصجف قجالم الريججي وعسجد غج

ا  ألنججججه يميجججج   ججججمب ال ججججيف ضججججيفف تت ججججيف والت ججججيف هسججججا بمعسجججججي امليجججج   ومسججججه سم

عليج  ويسجزل عليج   فججئذا أخجذنا احلجدي  األول الجذي فيججه اثسجني واحلجدي  الثججاين 

الججذي فيججه ثالثججة ودمسججاهم مججع بعججف صججار عسججدنا مخججس أوقججات نججب عججن الصججالة 

 فيجا.

عسجججدما ت ججج  الشجججمس مجججن الفوجججر مجججن بعجججد الفوجججر يبجججدأ نبجججدأ مجججن الصجججباح و

تبز  الشجمس يج   السججب ا خجر إى أن ترتفجع قيجد رمج   والثجاين عسجدما  السجب فلا

تستصجججف الشجججمس ا وقجججت الريججججية  والثالججج  مجججن بعجججد العرصججج  واخلجججامس عسجججد 

ب عن الصالة فيجا.  غروب الشمس  فجذ  مخسة أوقات نم

ر  ا هجذا السججب ا حجديثني ومل يجذكر اخلمسجة  فج يقول قال : ملجاذا السبجب 

ا احلجديثني حجدي  عمجر بجن اخلطجاب نججي  نقول: الفالدة هب أن ملا نجي السبب 
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عججن الصججالة بعججد الصججب  إى أن تم جج  الشججمس  ومججن بعججد العرصجج إى أن تم ججرب 

 الشمس  هسا السجب للصالة وليس للوقت.

يججه لججذات الصججالة  نوضجج  هججذا أمججا حججدي  عقبججة الججذي فيججه الثالثججة فججالسجب ف

عجن الصجالة بعجد العرصج إى  املعسجي حدي  عمر بن اخلطاب, قال: ونجي السبب 

أن ت ججرب الشججمس  أنججت ج ججت إى املسججود ووجججدت السججاس قججد صججلوا العرصجج  

و جججججق لججججج  أن تصجججججو نافلجججججة العرصججججج أم     جججججق؟   جججججق لججججج  أنجججججت تصجججججو السافلجججججة 

يصو السافلة    ق  فانرير هسجا السججب وتصو  لكن الذي صىل العرص  ق له أن 

لجيس للوقججت  وإنججا السجججب للصججالة  فالججذي صجىل العرصجج مججا يمكججن أن يتسفجج  لكججن 

الذي ما صىل العرص يمكن أن يتسف  ثم يصو العرصج  إذا صجىل العرصج انقطعجت 

  قجال: السججب ا حقه السافلة, لكن احلدي  عقبة بن عجامر الجذي فيجه السججب للثالثجة

ثججة والسجججب عسججد بججزو  الشججمس  إذا رججج  اسججتيقظ عسججد بججزو  الشججمس  عسججد الثال

وقال: أنا أصو أو ف السافلة وبعجد ذلج  أصجو الصجب   نقجول لجه:   الوقجت وقجت 

جججا  أمجججا ا  نجججب  والسججججب لجججذات الصجججالة  ففجججب هجججذ  الجججثال    يمصجججىل السافلجججة مطلقف

واضج  ا ن الفجر  بجني قبلججا  لصالة التب بااألول فيمكن أن تمصىل, ألنا مقيدة 

يججد السجججب فججيجا بالوقججت للصججالة والثالثججة قيججد السجججب  ا عسججدنا نيججني  قم السجيججني, فججئذف

 فيجا عن الصالة. 
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جججاءت أحاديجج  أخججرا اججر  هججذا السجججب   ملججا جججاء هججذا السجججب عججن السبججب 

بججججججني  كيججججججف يوفقججججججون اختلججججججف الفقجججججججاءفلججججججا جججججججاءت كثججججججرة األحاديجججججج  األخججججججرا 

 .ذ  األحادي األحادي  األخرا وه

اخلر  السجب هسا وقع ا ثالثة أمور وقجع ا الصجالة ووقجع ا  :يقول الفقجاء

: -رمحججججه اهلل–الزمججججان ووقججججع ا املكججججان  فسجججج   أو ف إى املكججججان  يقججججول الشججججافعب 

السججججب عسجججدي ا ميجججع األمجججاكن إ  ا مكجججة  فجججئن مجججن كجججان ا مكجججة فجججئن السججججب ا 

داود واللمججججذي وقججججال: حججججدي  حسججججن  حقججججه سججججاقث, واسججججتدل بججججا أخرجججججه أبججججو

يجججا بسجججب عبجججد مسجججاف   اسعجججوا »أنجججه قجججال:  صجججحي  مجججن حجججدي  محجججران عجججن السبجججب 

ا طججججاف تججججذا البيججججت وصججججىل ا أي سججججاعة  ججججاء مججججن ليجججج  أو نججججار , ففججججب هججججذا «أحججججدف

ا طجججاف تجججذا البيجججت وصجججىل ا أي سجججاعة » قجججال:  احلجججدي  السبجججب    اسعجججوا أحجججدف

, فقججال الشججافعب: هججذا احلججدي  أخججر  مكججة مججن هججذا السجججب « ججاء مججن ليجج  أو نججار

الجججذي عسجججدنا  هجججذا مسجججل  اامجججام الشجججافعب  األلمجججة الجججثال  أبجججو حسيفجججة ومالججج  

:    السججججججب مجججججا زال بجججججا ا  ويسجججججتوي أهججججج  مكجججججة أو  -رمحججججججم اهلل-وأمحجججججد   قجججججالوا

: هججذا احلججدي  إن السبججب  فقججث أراد أن يشججدد بسججب  يسججتوي مكججة ب يهججا  وقججالوا

مسجججججاف ا عجججججدم مسجججججع السجججججاس مجججججن الطجججججواف  ألنجججججم كجججججانوا إذا أراد السجججججاس ا  عبجججججد

ا اهلية أن يطوفوا من أذنوا له طاف  ومن مل يج ذنوا لجه مسعجو  مجن الطجواف حتججي 

قجال:  ا حجدي  عالشجة ا الصجحيحني نبجه عجن هجذ  العلجة  ألن السبجب  السبب 

مسججه السججاس وبججاب  ججر   إن إبججراهيم ملججا بسجججي الكعبججة جعجج  هججا بججابني  بججاب يججدخ »
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, فقالججت عالشججة: ومججا بججال البججاب قججد ارتفججع, قججال: «مسججه  وألصججق البججابني بججاألر 

, ألن مججادام مرتفججع «إن أهلجج  فعلججو  كججب يمسعججوا مججن  ججاءوا ويجج ذنوا ملججن  ججاءوا»

 تجججا  إى سجججالمل  والسججججالمل كانجججت عسجججدهم  فمججججن أراد أن يجججدخ  ججججاءوا بالسججججلم 

لفعججج  ا اهليجججة وكجججان األمجججر متشجججدد فيجججه فلججججذا حتججججي يسجججتطيعوا إن يجججدخ   فججججذا 

ا طجججاف ا أي سجججاعة مجججن ليججج  أو نجججار  هجججذا  السبجججب  نجججاهم عجججىل إ  يمسعجججوا أحجججدف

 بالسسبة للمكان.

ه    نصو  «  تصلوا ا هذ  األوقات»ملا قال:  بالسسبة للصالة السبب 

ججججا؟ شججججافعية أو فقججججث يموجججججد بعججججف الصججججلوات  األلمججججة الججججثال  املالكيججججة وال مطلقف

فججج  و  تججدخ  فيجججه ق جججاء الفجججوالف  مجججثالف أنجججت  : هجججذا  ججج  السوا واحلسابلججة قجججالوا

اسجججججججتيقريت عسجججججججد بجججججججزو  الشجججججججمس أو نمجججججججت عسجججججججد بعجججججججد العرصججججججج أو قبججججججج  العرصججججججج 

واسججججتيقريت عججججن غججججروب الشججججمس  عججججىل كجججج  ا مجججججور األلمججججة الججججثال   بججججد أن 

هجججذا  إذا اسجججتيقريت ا  تصججج  تصجججو  ألن هجججذ  فجججر   وأمجججا أبجججو حسيفجججة يقجججول: 

 بججد أن تستريججر حتجججي يستجججب وقججت السجججب وتصججو  أبججو حسيفججة عججىل مذهبججه مججا عسججد  

اسجج  بججالسجب  ا مجججور ملججا قرصججوا السجججب  -رمحججه اهلل–إ ججكال  ألن أبججو حسيفججة 

: ألنججججه ثبججججت ا الصججججحيحني مججججن  فجججج  وأخرجججججوا الفججججرالف  قججججالوا فقججججث عججججىل السوا

نسجججيجا صجججالها متججججي  مجججن نجججام عجججن صجججالة أو»قجججال: حجججدي  أ  هريجججرة إن السبجججب 

مجججججا هسجججججا مجججججن ألفجججججا  العمجججججوم فججججججب مسجججججت رقة ا  «ذكرهجججججا    كفجججججارة هجججججا إ  ذلججججج 

فججا مجور   ا وقججت السجججب فالبججد أن تصججليجا الوقججت  فججئذا ذكججرت تلجج  الصججالة
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قدموا األمر وأبو حسيفة قدم السجب  أبو حسيفجة يقجول:   تصجىل الصجلوات ا هجذا 

ججججا إ  عرصجججج يومججججه  يعسججججب: إذا كججججان ا نفججججس العرصجججج ا نفججججس اليججججوم  الوقججججت مطلقف

فيووز ل  أن تصو فيه  أمجا الصجب  صجب  يومجه   يمكجن أن تصجو  وأبجو حسيفجة 

ا أحججد غزواتججه عججرس بالليجج  يعسججب:  يسججتدل بججا جججاء ا الصججحيحني إن السبججب 

, فسججام بجالل ونجام الصجحابة وحتجججي «أكج  لسجا الفوجر»نجاموا  ا الليج , وقجال لججبالل: 

قجال: إن هجذا واد  ام فجا أاقريججم إ  حجر الشجمس  فلجا اسجتيقظ السبجب ن السبب 

حرضكم فيه الشجيطان فج مر ا جين أن  جر  مجن الجوادي  وأخجروا الصجالة إى أن 

, فقجججال أبجججو حسيفجججة: خرججججوا مجججن الجججوادي وأمجججروا املجججؤذن أن يجججؤذن وتوضججج  وصجججىل

يستقج   يقت ج  ما صىل ا هذا الوقت  وإنا أخر وكون ا ين كلجه نود السبب 

ذلجججج  إ  مججججن أججججج  اللجججججب عججججن  ا اسجججت را  وقججججت طويجججج   وملججججا يصججججو السبجججب 

 الوقت.

هسجا علج  فئنجه وادا حرضجكم فيجه الشجيطان,  ا مجور يقول:  , وإنا السبجب 

فعلججج  بوججججود الشجججيطان ا الجججوادي  ولجججيس للسججججب  وقجججول ا مججججور هسجججا ا هجججذ  

ب عججججن األمججججر  وأبججججو حسيفججججة مججججع السجججججب املسجججج لة أقججججوا  وأن كسججججا عججججادة  نقججججدم السججججج

يقجججول: ب نجججه    أبجججو حسيفجججةوا مججججور معججججم أمجججر  نوجججد أن نجججب أبجججو حسيفجججة خرقجججه  

جججر   جججا نيجججه هسجججا قجججد خم ا اسجججتثسجي العرصججج ف ا ف يمصجججىل أي صجججالة إ  عرصججج يومجججه  فجججئذف

ججر  الججذي هججو مججن نججام عججن صججالة صججىل  بصججالة واحججدة  أمججا ا مجججور فجج مرهم مل  م

م األمر هسجا ا هجذ  املسج لة عجىل السججب  هسجا بالسسجبة للصجالة  مجا متجي ذكرها  فيقد
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هججب الصججالة التججب مسجججب عسجججا, فججا مجور يقججول: السجججب يسصجج  عججىل السافلججة  وأبججو 

 هذ  املس لة األوى.حسيفة يقول: السجب يسص  عىل السافلة وعىل الفري ة  

ف  يمسججي عسجا ا هذا ال   وقت  أم  ؟.املس لة الثانية: هب ه  ميع السوا

كجججا تقجججدم معسجججا ا ركعتجججب  هسجججا وقجججع اخلجججالف بجججني الفقججججاء  نوجججد إن السبجججب 

الفوججر كججا ا سججسن أ  داود  ملججا وجججد الرججج  يصججو ركعتججني الفوججر بعججد الصججب   

   ونوججد إن السبجججب أي صججالة هججذ ؟ قجججال: ركعتججب الفوججر ف قرهجججا السبججب قججال: 

, فاامججججام «جي يصججججو ركعتججججنيإذا دخجججج  أحججججدكم املسججججود  فججججال حلججججس حتجججج»قججججال: 

الشافعب نرير إى هذ  األحادي  فقال: هذ  األحاديج  كلججا نوجد أنجا تشجلو ا 

وججججججود سجججججب   فججججج قول: كججججج  نافلجججججة ذات سجججججب  ججججججاز أن تمصجججججىل ا وقجججججت السججججججب, 

فجج  التججب سججببجا بعججدها مثجج   فجج  املطلقججة  أو السوا والسجججب عسججدي يسصجج  عججىل السوا

تصجو صجالة اسجتخارة  بجد أن تصجو ركعتجني  صالة ا ستخارة  لو أنج  تريجد أن

ا وقجججت السججججب عسجججد الشجججافعب يقجججول:    ألن سجججب  ا سجججتخارة متججج خر, كجججذل  

م  فئنججج  أنجججت تصجججو الجججركعتني ثجججم ا السجججب  ججججاء  مجججثالف ركعتجججب ااحجججرا حتجججرم  فجججئذف

متجج خر عججن الصججالة فيقججول: هسججا يججدخ  السجججب عسججدي  أمججا إذا كججان السججب  متقججدم 

تمصجججىل ولجججو ا وقجججت السججججب  مثججج  دخولججج  إى املسجججود  أنجججت  عجججىل الصجججالة فئنجججه

–دخلججت إى املسججود  السججب  متقججدم عججىل الصججالة  فتمصججىل عسججد اامججام الشججافعب 

ا.-رمحه اهلل    هذ  الصالة مطلقف
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ججا   :   تمصججىل السافلججة مطلقف اامججام أبججو حسيفججة ومالجج  اسججكوا بججالسجب  وقججالوا

 ا.ومل حز بع جاامام أمحد توسث ف جاز بعف املسال  

 )املتن(

)الفور حتجي تطلع الشمس  وبعد طلوعججا حتججي ترتفجع قيجد ذكر املصسف: 

رم   وعسد قيامججا حتججي تجزول  وبعجد العرصج حتججي تت جيف الشجمس لل جروب  

جججا إ  ا إعجججادة  وإذا ت جججيفت حتججججي ت جججرب  وهجججذ  السجججاعات   يمصجججىل فيججججا تطوعف

 .ا اعة إذا أمقيمت(

 )ال ح(

ا الجذي نجج  عجىل التطججوع  بقجب الفججر  ثجم الفججر     يمصجىل فيججا ججا  إذف تطوعف

   ججر  عججىل مججذه  ا مجججور  قججال:   يمصججىل فيجججا التطججوع إ   إ  أداة اسججتثساء 

جججا إ  املسججال  التجججب سجججوف أذكرهججا لججج  ا ن ف نجججه حججوز أن تمصجججىل ولجججو تصجج   مطلقف

 كان الوقت وقت نب.

, مجججا معسججججي هجججذا الكجججالم؟ ا أقيمجججت()إ  ا إعجججادة ا اعجججة إذ املسججج لة األوى:

كججججججان ا مسججججججود  معسججججججا  مسججججججتسبث مججججججن حججججججدي  أ  داود واللمججججججذي إن السبججججججب 

 الرسجججول فقجججال  , فوجججبء تجججا«عليجججا تجججا»اخليجججف  فوججججد رجلجججني مل يصجججليا  فقجججال:

:«ا صجليسا ولكسسجا اهلل رسجول يجا بجىل  قجا : ,«بمسجلمني؟ ألسجتا تصجليا؟ مل ملاذا 

 الصججالة جججدتموو املسججود وج ججتا رحججالكا ا صججليتا إذا»: السبججب فقججال رحالسججا 

 ج جججت إذا صججو قججال: أطلججق هسجججا  فججالسبب ,«نافلججة لكججم نجججافئ معجججم فصججليا قالمججة 
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 كججان إذا املخالفججة  عججن يمسججججي ألنججه ملججاذا؟ املسججود  ودخلججت بيتجج  ا صججليت ولججو

 تصجججو مل إذا ألنججج  لججج   عجججذر   تصجججو أنجججت أنججج   بجججد فجججئذا يصجججلون كلججججم السجججاس

 تصجججو السجججاس كججج  كيجججف «ني؟مبمسجججل ألسجججتا»قجججال:   السبجججب هجججذا فيججج   سيشججج 

 فصجليا قالمجة  الصجالة ووججدتم املسجود ج تا إذا»: السبب فقال تصو    وأنت

 مجججن هجججب أمحجججد  اامجججام اسجججتثساها التجججب املسجججال  أول فججججذ  ,«نافلجججة لكجججم ف نجججا معججججم

   قامت. قد ماعة فوجد املسود  إى دخ  ثم البيت ا صىل أو ماعة ا صىل

 أمحجججججد اامجججججام  ؟ أم الصجججججلوات ميجججججع يشجججججم  هججججج  «فصجججججليا»: السبجججججب قجججججول

 الريجر صججججالة صججججالة الصججججب   صججججالة الصججججلوات  ميججججع يشججججم  قججججال: والشججججافعب

 وتججر امل جرب ألن امل جرب  صججالة ا اا جكال وقجع إ  والعشججاء  وامل جرب العرصج

 سججلم إذا أنججه إ  امل ججرب تصججىل وأمحججد فعبالشججا يقججول تججذا وتججر  تكججون   والسافلججة

 السافلجة صجالة عجن يمسجججي ألنجه أربجع  وتصو تشفجي أن  بد بركعة وت   تقوم اامام

 ب نججا امل ججرب  إ  الصججلوات ميججع تصججو    يقولججون: ومالجج  حسيفججة أبججو أمججا وتججر 

ا  تكجججون   والسافلجججة نافلجججة  أنجججا عجججىل  السبجججب نججج   ةصجججال ذلججج  مجججن فيسجججتثسجي وتجججرف

 ا الصججالة عججن السجججب مججن أمحججد اامججام اسججتثساها التججب األوى املسجج لة هججذ  امل ججرب 

هجججة وقجججت  الصجججالة  وكانجججت املسجججود دخججج  ملجججن إ  قجججال: التحجججريم  وقجججت أو الكرا

   بيته. ا صىل قد وكان قالمة

 )املتن(



  (                                                                                                   الشيخ: أبو بكر السعداوي32فقه العبادات )

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

17 

 ,بعد ( الطواف وركعتب املسود  ا وهو أقيمت إذا ا اعة إعادة ا )إ  

 )ال ح(

فججججق وهسججججا  بعججججد طججججاف فمججججن السججججب  ذات ا الشججججافعب اامججججام أمحججججد اامججججام يوا

 رمحجججم– الشججافعب واامججام أمحججد اامججام مججذه  عججىل الصججب  بعججد طججاف أو العرصجج

وي عبجاس ابجن ذل  فع  وقد الطواف, ركعتب تصو ف ن  الطواف بعد -اهلل  ورم

 ثجم نجب وقجت ا طجافوا  إنجم الصجحابة مجن وغيها عمر وابن واحلسني احلسن عن

يجا بسجب عبجد » اللمجذي حجدي  قجدمسا   الجذي باحلجدي  واسجتدلوا  الركعتني  صلوا 

ا طاف تذا البيت وصجىل ا أي سجاعة  جاء مجن ليج  أو نجار  ,«مساف   اسعوا أحدف

 أمحد. واامام الشافعب اامام  مذه  هذا

   ف نجججج  السججججب, وقججججت ا طفجججت إذا    يقولججججون: ومالججج  حسيفججججة أبجججو اامجججام

 بئسججساد مالجج   أخججرججم بججا واسججتدل وتصججو  السافلججة حتجج  حتجججي تستريججر إنججا ا وتصججل

 أنججا تكججاد الشججمس فوجججد نريججر الطججواف أكمجج  فلججا طججاف أنججه  عمججر عججن صججحي 

 كانجججت مكجججة حجججدود إى ججججاء فلجججا وخجججر   الوقجججت هجججذا ا صجججالة   فقجججال: ت ججج  

 وأخجذ عمجر ذه مج أن عىل فدل السافلة  هساو فصىل رم  قدر رشقت قد الشمس

   السافلة. فيه تمصىل و  نب وقت هذا أن عىل ومال  حسيفة أبو به

 )املتن(

 .(والصالة عىل ا سازة) 

 )ال ح(
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الصجججالة عجججىل ا سجججازة, حجججوز أن تمصجججىل ا وقجججت السججججب وهجججذا مجججذه  اامجججام 

الشجججافعب ومجججذه  اامجججام أمحجججد وخجججالف كجججذل  مالججج  وأبجججو حسيفجججة فلجججا حيجججزوا 

  .الصالة ا ذل

 )املتن(

 (وق اء السسن الروات  ا وقتني مسجا ومها بعد الفور وبعد العرص) 

 )ال ح(

 مجا معسججي الرواتج ؟وق اء الروات  هذ  املس لة األخرا ق جاء الرواتج   

الرواتجج  هججب الصججالة التججب قبلجججا  مججا هججب الصججالة التججب قبلجججا؟ أنججت عسججدو راتبججة 

ت السجججب حججق لجج  أن تصججو الفوججر قبجج  الصججب , فججئذا صججليت الصججب  ودخجج  وقجج

السافلججة التججب قبجج  وإن كججان وقججت نججب  وكججذل  يقولججون ا صججالة العرصجج  وهججذا 

, إن السبجب من حدي  أم سلمة ا الصجحيحنيوحدي  ثابت من حدي  عالشة  

  كجججان يواعججج  عجججىل ركعتجججني بعجججد صجججالة العرصججج, فلجججا سججج   عجججن ذلججج  قجججال: مهجججا

ج لت عجسجا بوفجد ابجن عبج ا هجذا احلجدي   د قجيس, فجالسبب ركعتب قب  العرص  م

فج  ا  -رمحجه اهلل–قىض تل  الركعتني  وتذا ن  املصجسف  عجىل أنجه تمقىضج السوا

الرواتجججج  التججججب قبلجججججا  ومهجججججا التصججججان بججججاثسني بعججججد صجججججالة الصججججب   وبعججججد صجججججالة 

 العرص.

 )املتن( 

 .(وحوز ق اء املفروضات ا ميع األوقات) 
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 )ال ح(

جججا  وقلسججا: السجججب هسججا   يشججم  املفججرو  عججىل وهججذ  أول مسجج لة تكلمسججا علي

 مذه  ا مجور  وهو ليس عىل مذه  أبو حسيفة.

ا ن نعيد باختصار الكالم  هذا حتجي تت ج  لسجا  ونحقجق املسجا  ا الصجالة 

–ملججا يدرسججسا ا املسججود السبججوي  -رمحججه اهلل–ا وقججت السجججب  كججان الشججيخ عطيججة 

لتجججب تعتجججرب  جججالكة ا الفقجججه  وقجججال: إذا كجججان يقجججول هجججذ  مجججن املسجججال  ا -رمحجججه اهلل

دخجج  أحججدكم ا ن مججن املسججود ودخجج  بعججد صججالة العرصجج  فيوججد مكتججوب عججىل 

إذا دخججججج  أحجججججدكم املسجججججود فجججججال حلجججججس حتججججججي يصجججججو »قجججججال: اليمجججججني إن السبجججججب 

  صججالة بعججد العرصجج »:, وقججال: وإذا نريججر إى الشججال  وجججد إن السبججب «ركعتججني

 ون؟., فاذا يفعل«حتجي ت رب الشمس

  تصججج ول لججج      واحلجججدي  ا خجججر يقجججا ن هجججذا احلجججدي  يقجججول لججج  صججج ا 

 فكيف يوفق بيسجا؟ 

يقججول: احلججديثان عسججدنا عمججوم ا  مججاذا يقججول؟ -رمحججه اهلل–اامججام الشججافعب 

ججا ا الوقججت  مججا  الصججالة وعمججوم ا الوقججت  وهسججا خصججو  ا الصججالة  خصوصف

 معسجي هذا الكالم؟ 

 «  صالة بعد العرصج حتججي ت جرب الشجمس»: قال السبب  احلدي  األول:

ا  هسا عمجوم ا الصجالة    صجالة  لكجن خصجو  ا الوقجت فقجث بعجد العرصج  إذف

 عام ا الوقت خا ا ا الصالة.
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إذا دخ  أحدكم املسود فال حلجس حتججي » قال: السبب  ا احلدي  ا خر

عتني  , عجججام ا الوقجججت  إذا دخججج  أحجججدكم لكسجججه خجججا  فقجججث بجججرك«يصجججو ركعتجججني

فعسججججججدنا هسججججججا عمججججججوم وخصججججججو   فالشججججججافعب يقججججججدم عمججججججوم حججججججدي  األمججججججر عججججججىل 

إ  ركعتجججججججب املسجججججججود   تصججججججج خصجججججججو  السججججججججب ويقجججججججول لججججججج : بعجججججججد العرصججججججج   

وا مجججور األلمججة الججثال  يعكسججون يقولججون: صجج ا حتيججة املسججود ا كجج  وقججت إ  

ا وقججت العرصججج  واضجج  كيجججف يمعمججج  باحلججديثني؟ الجججذي نختججار  ا هجججذ  املسججج لة 

قول ا مججور  وهجو أن السافلجة ولجو كانجت ذات سجب   أنجا   تمصجىل ا وقجت  هو

 -السجب  ورجحسا هذا القول ألمرين اثسني:

قجججال: إذا ججججاء  -رمحجججه اهلل–هجججو مثججج  مجججا قجججال ابجججن دقيجججق العجججني  األمجججر األول:

عسدنا حديثان عاهر  التعار  و  يمكجن إن يجرج   ألن كالمهجا صجحي   ف نسجا 

جب  وهججو الججذي يميجج  كافججة احلججديثني  قججال: إذا نريرنججا ا األدلججة نجج   بججدلي  خججار

 .اخلارجية


